NASILÍ, NEBO KONEC NÁSILÍ? Příběhy Jáel a Júdit z jiného úhlu.
Petr Chalupa

Jestliže si přečteme starozákonní texty o Jáel a Júdit, neupoutá nás nejprve jejich osvoboditelské poslání, ale násilnosti, kterých se tyto ženy dopouštějí. Neubráníme se výhradám proti některým biblickým textům. Chápeme, proč po 11. září 2001 jakékoli nábožensky motivované násilí mnozí naši současníci odmítají. Tyto texty však na druhé straně patří k Písmu svatému a nemůžeme je vynechat. Je tedy třeba snažit se jim správně porozumět. Všimněme si dvou rysů starozákonního obrazu o Bohu, které biblické texty o Jáel a Júdit vykreslují.

Bůh, který se staví na stranu bezbranných 
Při ohrožení nepřítelem oživuje Izrael základní zkušenost, kterou o svém Bohu získal při odchodu z Egypta. Když hrozí nebezpečí, že bude přemožen, čerpají jeho hrdinové odvahu z důvěry v Boha, který říká „jsem, který jsem“ (Ex 3,14), který je přítomen i za útlaku a při porážce, který je s lidmi v tísni. 
Epizoda o Jáel v knize Soudců (Sd 4–5) říká například, že Bůh je přítomen a zachraňující, když je Boží lid vystaven nebezpečí války. Jáel zabije nepřátelského vojevůdce Siseru. Ve spánku mu vrazí stanový kolík do hlavy. Její lstivost je podtržena zmínkou o míru mezi Siserou a Jáelinou rodinou (Sd 4,17–18). Hrozivý čin je ovšem vysvobozením z rukou vyzbrojeného generála kananejského krále Jabina: „I úpěli Izraelité k Hospodinu, protože Jabin měl devět set železných vozů a po dvacet let Izraelity krutě utlačoval.“ (Sd 4,3) 
V následující písni o vítězství prorokyně a soudkyně Debory, která vedla Izraelity do boje proti Siserovu vojsku, je Bůh za svou pomoc oslavován. Neboť jak se praví ve vyprávění: „Hospodin… uvedl ve zmatek Siseru a všechnu jeho vozbu a celý tábor před Bárakem.“ (Sd 4,15) 
Píseň naznačuje obavu z vykreslování Boha jako válečníka. Bůh nechává přírodu bojovat a ničit nepřítele: „Přišli králové a bojovali, tehdy bojovali kanánští králové v Tánaku, při Vodách megidských, stříbra se však nezmocnili. Z nebes bojovaly hvězdy, bojovaly ze svých drah se Siserou. Potok Kíšon odplavil ty krále…“ (Sd 5,19–21) 
Moc a velikost se popisují velmi působivě, aby tak vynikla Boží věrnost a pomoc. Má to být varování protivníkům a motivací vlastním lidem. Má to rovněž ospravedlnit sebeobranu jako naději v situaci beznadějné podřízenosti. Už v době královské (10.–7. stol. př. Kr.) se Izraelité, kteří byli od r. 922 rozděleni na dvě malá království a ohroženi velkými mocnostmi, Asýrií a Babylónií, vracejí k obsazení země, aby čerpali důvěru z příběhů, které hovoří o Bohu jako o úspěšném válečníkovi. Až do zániku Jeruzaléma a doby vyhnanství se vyvíjel obraz o Bohu, který měl pomocí příkladných vyprávění o válce posloužit jako morální výzbroj ustrašeného a dezorientovaného obyvatelstva. To je základní téma celé knihy Soudců se všemi boji mezi Izraelem a jeho nebezpečnými nepřáteli. Když se Izrael obrátí v nebezpečí k Bohu a jemu se svěří, Bůh svou pomoc neodpírá. Na začátku knihy Soudců vyjadřuje toto přesvědčení věta, která je výkladem dějin biblického Izraele: „Kdykoli jim Hospodin povolával soudce, býval se soudcem a vysvobozoval je z rukou nepřátel po všechny soudcovy dny. Hospodin měl totiž s nimi soucit, když sténali pod svými utlačovateli a tyrany.“ (Sd 2,18) 
Autoři, kteří dali knize Soudců závěrečnou podobu, psali po zániku Judska a Jeruzaléma v babylónském vyhnanství. Právě proto viděli ještě další možnosti: Izrael se stále znovu odvracel od svého Boha Hospodina, a vydával se tak do rukou nepřátel. Podle názoru autorů knihy Soudců jsou však právě soudcové dokladem toho, že Bůh neodmítá záchranu těm, kdo u něho hledají útočiště.

Bůh, který činí přítrž válkám 
Kniha Júdit vypráví příběh, který můžeme číst jako kontrast mezi dvěma nestejnými představami o Bohu. Na jedné straně Nebúkadnesar, který se stylizuje do role „pána celé země“ (Júd 2,5), chce své božství prosadit terorem a válkou. Na druhé straně Hospodin, Bůh Izraele, který chce ukončit války požírající lid, a ukazuje se jako zachránce utlačovaných. Ve vyprávění se vkládá dotaz po Bohu do úst Holofernovi, Nebúkadnesarovu generálovi, když se ptá před celým vojskem Amonity Achiora: „Kdo je bohem, ne-li Nebúkadnesar?“ (6,2) Kniha Júdit odpovídá na tuto otázku jednak příběhem, který vypráví, ale také proslovy a modlitbami hlavních postav. Sledujme rovinu vyprávění. 
Navzdory opakovaným pokusům v dějinách výkladu, které se snaží harmonizovat historické podrobnosti a zeměpisné údaje a které se domnívají, že pozadím je historická událost, jsou dnes exegeté zajedno, že osoby, scenerie a průběh děje jsou umělou literární fikcí, která vznikla okolo r. 100 před Kristem. Začíná jako příběh o válce a míří k bodu, ve kterém válka ničí sebe samu, když je vítězný generál Holofernes zabit vlastním mečem – rukou bezbranné ženy a právě v situaci, kdy se chtěl dopustit válečného zločinu znásilnění. Kdo pochopí toto zaměření, nemůže říci, že kniha Jú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            dit oslavuje násilí a válku. Naopak! Hlásá Boha, kterého charakterizuje citát z Druhé knihy Mojžíšovy: „Hospodin je Bůh, který činí přítrž válkám.“ (Júd 16,2; 9,7). 
Tato věta je citát z takzvané písně u Rákosového moře (Ex 15), kterou Mojžíš a Mirjam oslavují záchranu Izraele před obrovským faraónovým vojskem jako projev Hospodinovy moci. Zatímco se v původním textu (Ex 15,3) praví: „Hospodin je hrdina ve válce“ (takto V. Bogner; Český ekumenický překlad: „bojovný rek“), čímž se zdůrazňuje válečný aspekt Hospodinova zápasu s faraónem a jeho vojskem, překládá Septuaginta: „Pán zabraňuje válkám od počátku. Hospodin je jeho jméno.“ Řecký text zdůrazňuje mnohem víc Boží zásah proti válce. A právě tento způsob Hospodinova působení chce znázornit kniha Júdit, když nechá doposud vítězného Holoferna padnout zásahem naprosto neválečnické postavy Júdit. Biblická Júdit není Johanka z Arku ani moderní mužatka („brutální Nikita“). Ve vyprávění je spíš vykreslena jako ztělesnění Boží záchranné síly, která se ukazuje skrze tuto „slabou“, avšak chytrou a odvážnou ženu, jež chápe tajemství biblického Boha a činí ho měřítkem svého jednání. V tomto smyslu je v knize nazývána „Boží rukou.“ 
Biblická Júdit spojuje v sobě postavy Mirjam a Mojžíše, dokonce je zjevením samotného Boha, vysvobozujícího z Egypta. Pozadím celého příběhu o Júdit je (v knize Exodus vyprávěná) záchrana Izraele ze smrtelného ohrožení faraónem. Vyprávění ukazuje (na Júdit): Na izraelském Bohu ztroskotá veškerá světská moc, která se chce prosadit válečným násilím a zničením identity malých národů. Na pravém Bohu se roztříští všechny božsky vyhlížející nároky na moc – jako modla Nebúkadnesar a nástroj jeho moci Holofernes. Takto je kniha Júdit vyprávěním o příchodu Božího království. 
Určitě se nám podaří vystihnout souvislost požehnání, jehož se dostalo ženám, které měly v Izraeli osvoboditelské poslání, Jáel a Júdit, objevíme-li v jejich příbězích Boha, který se staví na stranu bezbranných a který válkám činí přítrž.
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